
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 والتي ال یحبھا هلالج لجالصفات التي یحبھا هللا 

 

. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 
واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین 

دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 
 الجمعیة.

 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
ُ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِینَ َواْلَكاِظِمیَن الْ   غَْیَظ َواْلعَافِیَن َعِن النَّاِس ۗ َو�َّ

 

یحبھم.  هلالج لجهللا إن لناس ویفعلون األعمال الصالحة. یعفون عن ا ،ھم الذین یسیطرون على غضبھم هلالج لجهللا  أحباب
وتتبع غضبك ب مشغولولكنك هلالج لج . عندما تسنح لك الفرصة في حضرة هللا هلالج لج في حضرة هللا المحبوبونإنھم 

المقبول ھو الذي في حضرة هللا عز وجل. حتى لو كنت على حق فھو أحسن  تعفو. أن نفسكترضى س ،غضبك
 عفو.ی
 

یعفون، ، ثم یندمون. وأما الذین كان في أیدیھم ، ال یستطیع الناس التحكم في غضبھم حتى لوفي كثیر من األحیان
، أي أولئك بھم. أولئك الذین یظھرون اإلحسانیح هلالج لجن هللا ، فإهلالج لج هللا یتحلون بصفاتلمن  ھو العفو،إن هللا حیث 

أن  من الجید. الرحیم الرحمن ھو، یفعلون الخیر. إن هللا عز وجل انیًاالذین یساعدون اآلخرین جسدیًا أو روح
 .صفات هللا عز وجلبھ شبّ تن
 

إال �  تكونلكن بعضھا خاص فقط با� عز وجل. ال یمكن أن و. ھو أمر جیدالتشبھ ببعض صفات هللا عز وجل 
 وكذلكصاحب الكبریاء. ھو . وحده هللا عز وجل المتكبرال یحب  هلالج لجهللا إن عز وجل. مثال على ذلك ھو الكبریاء. 

بھ الناس  تشبّھغفور. إذا ال هلالج لجیحبھا. ھو  هلالج لج، فإن هللا الكرمعندما یكون لدى اإلنسان صفة كریم. وھو ال هلالج لجإن هللا 
 .جید أیًضا ذافھ نتشبّھ بھذه الصفة"أن  یجب" وقالوا هلالج لج

 

یرتكبون خطأ. ناس الحصول علیھا. إذا كان لدیھم، سھناك بعض األشیاء التي تخص هللا عز وجل فقط. ال یمكن لل
عز وجل فقط.  �كبریاء ال". ولدّي تكبّر، د یستطیع أن یقول "أرید أن أتشبّھ با� عز وجل. ال أحإنھ درس للبشر

 ،محكوم. أنت متكبرا. لكنك شخص مخلوق. ال یمكنك أن تكون متكبراً ، لذلك یمكنھ أن یكون كل شيء هلالج لجلقد خلق 
 .صفة من صفات هللا عز وجل إنھاة. صف، ال یمكنك استخدام ھذه الالشیطان. لذلكمن  محكوم، من نفسك محكوم

 

 . وھناك بعض الصفات التي یحبالحصول علیھاال یمكننا من ھذه الصفات الخاصة با� عز وجل  الكثیرھناك 
ھذه  أن تعفو مثل هللا عز وجل،، أن تطیع هللا، الحصول علیھا. أن تكون عبدًا �لبشر. یمكننا ا أن تكون لدى هلالج لج

 .هلالج لجهللا  سیكونون من أحباب ھاھي الصفات الحسنة. والذین یتبعون
 

كان . الشیطان هلالج لج هللا المكروھین عندومن  هلالج لجیكونون أعداء هللا سالكبریاء مثل صفات الفإن من اتبع باقي  ،وإال
ومن هللا التوفیق.  .إن شاء هللا أحبابھمن یجعلنا  هلالج لجهللا  ،. لذلكالجنة. ھذا ھو أكبر مثال للبشر من دَ رِ متكبًرا وطُ 
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